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Ректору

Державного закладу 

«Південноукраїнський педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського»

А. КРАСНОЖОНУ

Шановний Андрію Васильовичу!

Державна служба якості освіти України у березні поточного року 
започаткувала  реалізацію програми «Психологічна підтримка вчителів шкіл», 
що передбачає надання психосоціальної та емоційної підтримки в умовах війни 

вчителям закладів загальної середньої освіти, які працюють з учнями 
внутрішньо переміщеними особами.  

Для організації і проведення навчання 11 закладів вищої освіти надали 
кандидатури 59 науково-педагогічних працівників, які мають відповідну освіту, 
науковий ступінь, вчене звання та практичний досвід із надання психологічної 
підтримки. Протягом квітня-червня 2022 року науково-педагогічні працівники 
забезпечили проведення онлайн навчання майже 800  вчителів закладів 
загальної середньої освіти з  23 областей та міста Києва.

До участі в проведенні онлайн навчання долучилися також науково-
педагогічні працівники Державного закладу «Південноукраїнський 
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», які мають досвід  
практичної роботи психологічної реабілітації, зокрема:
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- завідувачка кафедри теорії та методики практичної психології, докторка 
психологічних наук, доцентка Вдовіченко Оксана Володимирівна;

- доцентка кафедри теорії та методики практичної психології, кандидатка 
психологічних наук, доцента Цибух Людмила Миколаївна;

- доцентка кафедри загальної та диференціальної психології, кандидатка 
психологічних наук, доцентка Водолазська Ольга Олегівна;

- старша викладачка кафедри загальної та диференціальної психології, 
кандидатка психологічних наук Ульянова Тетяна Юріївна.

Злагоджена, професійна, якісна і своєчасна співпраця дозволила нам 
разом реалізувати проєкт та досягнути поставленої мети. 

Висловлюємо щиру вдячність та просимо висловити подяку зазначеним 
науково-педагогічним працівникам за участь у реалізації проєкту та плідну 
співпрацю. Сподіваємось на подальше взаємовигідне співробітництво.

З повагою

Голова                                                                          Руслан ГУРАК   
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